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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2014. április 10-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 8.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
75/2014.

76/2014.

77/2014.

78/2014.

Határozat tárgya
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági
programelem” megvalósulásához szükséges beszerzések
megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredményéről
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás
alapján” című projekthez kapcsolódóan a megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
Ajánlattevők kiválasztásáról
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás
alapján” című projekthez kapcsolódóan a megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
eredményéről
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség
bérleti szerződésének újrakötéséről

Kódszám

A15

A15

A15

D7

79/2014.

a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség
bérleti szerződésének újrakötéséről

D7

80/2014.

Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanrész kerthelyiségként történő hasznosítására

D7

81/2014.

Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő sürgősségi
indítvány
a Kunhegyes Városi Strandfürdő úszómedencéjére felállítandó ugródeszka beszerzésének költségére
a Belügyminiszter 28/2014.(IV.01.) BM rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására benyújtandó térfigyelő rendszer fejlesztése
című pályázathoz

Z1

82/2014.
83/2014.

Z1

A15
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. április 10-én megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán,
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László önkormányzati
képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka
gazdasági osztályvezető, Bodó István főmunkatárs, Répászky Gabriella vezető-tanácsos, Dr. Bánfi Zuszanna a Kunhegyesi Járási Hivatalvezető helyettese tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta
Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület
nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem”
megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás eredményéről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a kistérségi startmunka
mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzések
megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a.)
pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredményéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a módosítással, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
75/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
eredményéről

1./ Kunhegyes Város Önkormányzata megállapítja, hogy az Ajánlattevők a szerződés
teljesítésére alkalmasak, és nem állnak kizáró ok hatálya alatt.
2./ A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Hegyesi Szabó Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.

Alkalmasság indoklása
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A végső ajánlat kivonata
1. ajánlati rész: Munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár
1.652.400.-

HUF

2. ajánlati rész: Irodaszer, papír
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

HUF

1.041.100.-

3. ajánlati rész: Vetőmag
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

6.930.730.-

HUF

4. ajánlati rész: Növényvédőszer
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

2.094.900.-

HUF
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6. ajánlati rész: Tárgyi eszköz
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

7.233.360.-

HUF

A beszerzés költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a JN-04M/01/2723-8/2014.
számú Hatósági Szerződés alapján a beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatási keretösszegből biztosítja.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szerződéskötésre és a szükséges feladatok elvégzésére

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bakos László közbeszerzési szakértő
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés
Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján" című projekthez kapcsolódóan a
megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a.)
pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz Ajánlattevők
kiválasztásáról és a nyertes Ajánlattevő kiválasztásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat
olvasható, az egyik határozati javaslat az ajánlattevők kiválasztásáról a másik pedig a közbeszerzési eljárás eredményéről szól. Megkérdezi az első határozati javaslathoz van-e valakinek kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a három ajánlattevő utólagos meghívását, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
76/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az
ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című projekthez kapcsolódóan a megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011.
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évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Ajánlattevők kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú
„Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című projekt
megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljáráshoz elfogadja az előterjesztésben
szereplő 3 ajánlatot tevőt, melyek a következők:
-

Versenyhajó Kft. (4362 Nyírgelse, Ady Endre utca 13.)
DFT Korszerű Gyakorlat Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 4650. 2. em. 1.)
Humán Aspektus Kft. (1146 Budapest, Gyertyán utca 9-11. 2. em. 2.)

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
8. Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a DFT Korszerű Gyakorlat Kft. adta. Megkérdezi a határozati javaslathoz van-e valakinek kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
77/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az
ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című projekthez kapcsolódóan a megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy mindegyik ajánlat, érvényes az Ajánlattevők alkalmasak a teljesítésre.
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2. A nyertes ajánlattevő neve, címe az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. közbeszerzési rész:
Ajánlattevő neve, székhelye:
DFT Korszerű Gyarkorlat Kft.
(1148 Budapest, Nagy Lajos király
útja 46-50. 2. em. 1.)

Nettó ajánlati ár:
9.400.000,- Ft

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
a DFT Korszerű Gyakorlat Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja
46-50. 2. em. 1.) ajánlattevő nyújtotta be.
2. közbeszerzési rész:
Ajánlattevő neve, székhelye:
DFT Korszerű Gyarkorlat Kft.
(1148 Budapest, Nagy Lajos király
útja 46-50. 2. em. 1.)

Nettó ajánlati ár:
4.400.000,- Ft

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
a DFT Korszerű Gyakorlat Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja
46-50. 2. em. 1.) ajánlattevő nyújtotta be.
3. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat költségvetésében szereplő „Elszámolható költségek” 6. és 10. sorban rögzített összegéből biztosítja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
8. Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
7

Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati
javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
78/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 3233. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Varga Attila egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14) a
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok
(431. hrsz.) 7. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
•
•
•
•

A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
A bérleti jogviszony kezdete: 2014. március 29.
A bérleti jogviszony vége: 2015. március 31.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer
00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával
kapcsolatos költségeket.

A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási Csoport
Varga Attila 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.

8

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati
javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

79/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 3233. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/A) a
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok
(431. hrsz.) 1. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
• A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
• A bérleti jogviszony kezdete: 2014. május 1.
• A bérleti jogviszony vége: 2015. április 30.
• A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4.
5.
6.
7.

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási Csoport
Forgó Jánosné (5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/a.)

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész kerthelyiségként történő hasznosítására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna megkérdezi, hogy egy hasonló funkciójú kerthelyiség
vagy szabadtéri árusítóhely céljára nem lenne-e megfontolandó, annak az útszakasznak a
sétáló utcává alakítása a saroktól egészen a Polgármesteri Hivatal előtti kanyarodóig. Eléggé balesetveszélyes az egész környék, amikor ott árusítás van, fagylalt, számos kisgyerek.
A buszok is veszik a bátorságot ott kifordulni. Egy busz mögül se egy kerékpáros, se egy
gyerek nem látható. El tudna képzelni egy olyan rendezést, hogy a Takarékszövetkezet
ügyfelei a bank mellett kiépített parkolóban történne. Ennek egy valamilyen megkülönböztetett rendezettségű, virágtartós, ültetett virágos bármilyen lezárását. A térhez, parkhoz
kapcsolódóan egy valódi sétálóutca jelleget, ahol akár egy könyves stand is elférne, talán
egy újságos stand is, a nyári forgalom is zavartalanabbul bonyolódna. Kellemesebb lenne
talán a főtér összhatása, ha ezt a rendszert megpróbálnák meglépni.
Szabó András polgármester elmondja, hogy pénz kell ehhez, megkérik a pályázati csoportot, hogy figyeljék az ilyen jellegű pályázatokat. Megkérdezi van-e még ennek más akadálya.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, ha a képviselőtestület eldönti, akkor nincs akadálya, a
közterületek rendjéről szóló rendelet módosítására van szükség és forrásra a megvalósításhoz.
Nagy Kálmán elmondja, hogy úgy kellene akkor lezárni az utat, hogy a DEKO Hegyesi
Kft.-hez az autók be tudjanak menni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a kerthelyiség kialakításával kapcsolatos határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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80/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanrész kerthelyiségként történő
hasznosítására
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve a közterület-használatról szóló 34/2004. (VII.15.) rendelet
előírásait – az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzata a DEKO Hegyesi Kft. (székhely: 5340 Kunhegyes, Füleki S. út 1. adószám: 23814055-2-16; Cjszám: 16-09-015012 Képviseli:
Kocsis Imre ügyvezető) kérelmének helyt ad és hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1963 hrsz-ú, természetben a Kossuth Lajos u. 43. szám alatt
található kivett általános iskola művelési ágú ingatlanon a mellékelt helyszínrajz
alapján vendéglátó-ipari előkert kialakításához az alábbi feltételekkel:
•
•
•
•
•

kérelmező vállalja a kialakítással járó mindennemű költséget;
a közterület-használatról szóló 34/2004. (VII.15.) számú önkormányzati rendelet (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. sz. melléklete 10. pontjában
meghatározott díjat kérelmező rendszeresen és időben megfizeti;
kérelmező a működtetés során különös figyelmet fordít arra, hogy az épületben
folyó oktatási-nevelési munkát ne zavarja;
kérelmező felelősséggel tartozik a vendéglátó-ipari előkert kulturált és igényes
kivitelezéséért és fenntartásáért, valamint az ott lévő vendégek magatartásáért;
gondoskodik az érintett terület csapadékvíz elvezetéséről (burkolt folyóka javasolt), valamint a Szabadság tér 12. szám alatti melléképületről lefolyó csapadékvíz elvezetéséről;

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok
ellátására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
DEKO Hegyesi Kft. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 12.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Győr Zsolt igazgatási ügyintéző
Irattár

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja Dr.
Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszony javaslatát a sétálóutca kialakításával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
81/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő által előterjesztett javaslatról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.)
önkormányzati rendelet 16 §-a (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva –
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő ügyrendi javaslatát, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a Takarékszövetkezettől a játszótérnél lévő
(Polgármesteri Hivatali parkoló kihajtójáig) útkereszteződésig sétáló utcát alakíthassanak ki
elfogadja.
A képviselőtestület megbízza a Polgármesteri Hivatal Pályázati csoportját az
erre irányuló támogatási forráslehetőségek folyamatos nyomon követésével és
Képviselőtestületi előterjesztésével.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Barta Jenő építési hivatalvezető
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő úszómedencéjére felállítandó ugródeszka beszerzésének költségére
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a Csabaclean Bt. adta.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja
a következő határozatával:
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82/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő úszómedencéjére felállítandó ugródeszka
beszerzésének költségére

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 140 cm hosszú 25
cm magas, 40 cm széles poliészter ugródeszka beszerzését, a legjobb árajánlatot tevő Csabaclean Bt.-től, (Békéscsaba, Gorkij u. 54.) 184.961,- Ft + 49.939,Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 234.000,- Ft azaz kettőszázharmincnégyezerkilencszáz forint értékben jóváhagyja.
A fentiekre a város a pénzügyi fedezetet a 2014. évi költségvetésből biztosít.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

6/1.NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Belügyminiszter 28/2014.(IV.01.) BM rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtandó térfigyelő rendszer fejlesztése című pályázathoz
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja pályázik az önkormányzat a térfigyelő rendszer
bővítésére. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja
a következő határozatával:

83/2014.(IV.10.) Kt. határozat,
a Belügyminiszter 28/2014.(IV.01.) BM rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtandó térfigyelő rendszer fejlesztése című
pályázathoz

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések kereté13

ben megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete,
18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
cím terhére” az előterjesztés mellékletében szereplő költségvetés alapján a rendelet előírásainak megfelelően pályázatot nyújt be és bruttó 14.511.486,- Ft
vissza nem térítendő támogatást igényel.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett munkáját
elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését. A képviselőtestület nyilvános
ülését 15 óra 13 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

14

